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1.  Дефиниција Интернета  je  ________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  Шта је Интернет?      а) Локална мрежа                б) светска мрежа 

3.  Шта је Интернет? 

 а) Локална мрежа                            б) велика локална мрежа 

             в) светска мрежа                          г) недефинисана мрежа 

4.  Шта је Интернет: 

             а) мрежа свих мрежа                       б) део рачунара 

             в) видео игрица                                г) програм за Е-маил 

5.  Интернет је настао: 

             а) у 19. веку                                      б) у 21. веку 

             в) 60-тих година 20-ог века             г) 90-тих година 20-ог века 

6.  Интернет у преводу значи: 

             а) рачунарска мрежа                        б) међународна мрежа 

             в) светска мрежа                            г) међународна пошта 

7.  Карактеристике Интернета су: 

               а)   флексибилност                             б)  глобализација 

               в)   доступност                                   г)  сви одговори су тачни 

8.  Kaда је више рачунара међусобно повезано то зовемо: 

             а) рачунарска забава                             б) рачунарска мрежа 

             в) пар рачунара                                     г) Интернет  

9.  Шта се подразумева под појмом  рачунарска комуникација?  

_________________________________________________________________________ 

10.  Претеча Интернета је :   а) Арпанет                б) Абакус               в)  Нордменд 

11.  Који услови треба да буду испуњени да би неки рачунар могао да комуницира са другим 

рачунаром 

12.  Шта обично подразумевамо под појмом комуникациони медијум? _________________ 

13.  Шта се обично подразумева под појмом комуникациони уређај? ________________________ 

14.  Шта чини комуникациони софтвер? _______________________ 

15.  Који су задаци комуникационе мреже: 1.______________   2. _______________  3. ___________ 

                                                                     4. _____________   5. __________________ 

16.  Драјвери  (Drivers) су:   

           а) Део хардвера рачунара             

           б) корисничке апликације 

           в) део штампача                                 

           г) Мали програми који управљају радом појединих делова рачунара 

17.  Који уређај омогућава успостављање Интернет везе: 

           а) графичка карта                          б) провајдер 

           в) модем                                          г) звучна карта 

18.  За коју од ове две врсте Интернет везе је потребна мрежна картица? 

  а) рутерска веза  

  б) дајал ап веза  

19.  Како се деле мреже према површини? 
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20.  Према односу чворова у мрежи мреже се деле на? 

21.  Објасни појмове:  

  а) клијент - _________________________ 

  б) сервер - __________________________ 

22.  Интернет провајдер је:  

           а) давалац интернет услуга                     б) продавац компјутера 

           в)  аутор софтвер                                      г) Web сајт 

23.  Објасни појам  Интернет провајдер?   
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24.  Chat се може организовати :     а)  преко Web сајта 

                                                      б)  преко посебног програма за четовање 

                                                      в)  оба одговора су тачна 

25.  Појам IRC се повезује са:        а) навигацијом фајлова            

                                                 б) четовањем на Интернету 

26.  WWW је сервис који oмогућава претраживање података на интернету 

________________________________________________________________________________ 

27.  WWW је:      а) World Width Web                  б)  World Wide Web      

                      в) Wide World Web                      г)  World Wide West 

28.  Преко Интернета се може послати Fax:          а)  Да              б)  Не    

 

29.  Преко Интернета се може телефонирати     а)  Да             б)   Не 

 

30.  Процес кретања кроз хипертекст документ назива се: 
 

      1. ___________________            2. ____________________                3. __________________ 

31.  WWW je почео са радом:     а)   1985           б)  1989       в)  1991            г)  1995 

32.  Најбољи претраживач зове се ___________ и налази се на адреси  __________________________ 

33.  Google je познати:     а) произвођач компјутера                б)  програм за обраду текста 

                                   в) Интернет претраживач                 г)  програм за нарезивање ЦД-ова 

34.  Реч  Fire Fox повезујемо са:     а) Internet Browser            б)  текст процесор 

                                                   в) Linux сервер                 г)  ниједно од понуђених 

35.  Опера је:    а) Web Browser                        б)  интегрална Web апликација 

                   в) Интернет портал                  г)  ниједно од понуђених 

36.  Избаци уљеза:        a)   Google              б)  Yahoo           в)  About            г)  Internet Explorer 

37.  Избаци уљеза:      а) Internet Explorer               б) Mozilla Firefox                в) Visual Basic 

38.  Притискањем  F5 тастера на тастатури у програму Internet Explorer покренућемо: 

                a)  Refresh                              б) Show Sentence 

               в)  History                               г) Ниједно од понуђених 

39.  Подвучени текст (слика) на Интернет страни са које се може отићи на другу адресу је: 

                       а) hiperlink                       б)   Browser               в) Scroolbar  

40.  Објасни појмове: 
 

Домен - ________________________________________________________ 



ИНТЕРНЕТ 

ОШ „Коста Абрашевић“ 

 

3 

 

Поддомен - _____________________________________________________  

41.  Шта означавју следећи  домени 

 

EDU –  _________________________   COM -  ___________________________ 
 

MIL -   _________________________    GOV - ____________________________ 

42.  Шта означавју следећи  домени 

 

ORG –  _________________________   AC -  ___________________________ 
 

RS -   _________________________     NET - ____________________________ 

43.  Да ли је ово исправан назив за aдресу неког web сајта:  

 https://www.nekaadresa.com исправна адреса: 
 

         a)   да                  б)    не                  в)   да, ако користите ИЕ 6.0 

44.  Домен www.britannica.com указује да је у питању локација: 

      а) образовне институције                        б)   војне установе                                       

      в) пословне организације                        г)   владине организације 

45.  Домен www.zuov.sr.gov.rs указује да је у питању локација: (заокружи) 

     а) образовне институције                           б)  пословне организације 

     в)  војне установе                                         г)   владине ораганизације 

46.   Која је исправна IP адреса:      a)   100.18.1.200.1                б)   250.257.0.255 

                                                в)   147.91.22.201                 г)   192.168.01.0.0 

47.  Да ли је ftp://10.1.2.300 исправна адреса: 
 

         a)   да                  б)    не                  в)   да, ако користите ИЕ 6.0 

48.  Опиши функције наредби са линије алата? 
 

Back -________________________________________________________ 
 

Forward - _____________________________________________________ 
 

Go - ________________________________________________________ 
 

Stop - ______________________________________________________ 
 

Home - ________________________________________________________ 

49.  Опиши функције наредби са линије алата? 
 

Refresh - _______________________________________________________ 
 

Print - __________________________________________________________ 

Mail - ______________________________________________________ 
 

Favorites - _______________________________________________________ 
 

History- ________________________________________________________ 

50.  Шта су вируси? 

 

 

51.  Најбржи начин преноса вируса је:     a)   преко Интернета                    

                                                             б) преко Word фајла  

                                                             в)  преко преносних медија  

http://www.britannica/
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52.  Шта je AVP:     a)   анти вирус програм              б) програм за обраду звука  

                          в)  програм за цртање                г) програм за скенирање  

53.  Шта je КAV:     a)  вирус                                     б) програм за обраду текста 

                          в)  анти вирус програм             г) програм за четовање 

54.  Које опасности прете на мреже? 
 

       1. __________________           2. __________________               3. ____________________ 

55.  Наведи неки антивирус програм који знаш _____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

56.  Ознака Доне на дну Интернет стране значи: 

             а) страна учитана                             б)  учитавање траје      

              в) не може се учитати                       г)  страна без слике 

57.  СПАМ је:   а) нежељена пошта            b) неиспоручени мејл            в)  мејл заражен вирусом 

58.  Избаци уљеза: (Шта није потребно за прикључење на Интернет) 

         а)   провајдер             б)   Модем               в)   телефонски прикључак        г)   ЦД 

59.  Избаци уљеза: (Шта се не налази у палети са алаткама ИЕ) 

         а)   Refresh                     б)   Back                в)   Forward                   г)   Done 

60.  Избаци уљеза: (Ko није Интернет провајдер?) 

         а)   EUnet               б)   ptt                 в)   Sezampro         г)   Windows 

61.  Избаци уљеза:  

         а)   Google                 б)   Yahoo           в)   AltaVista              г)   EUnet 

62.  За инсистирање на одређеном појму користимо ______________ 

63.  Да би искључили одређени појам из претраге користимо __________ 

64.  Потрага за тачном фразом врши се уз помоћ _______________ 

65.  Ако нисмо у могућности да потпуно  дефинишемо појам претраге користимо ________ 

 


